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21.12.
PERJANTAISARJA 7
Musiikkitalo klo 19.00

Hannu Lintu, kapellimestari

Gustav Mahler: Sinfonia nro 6 a-molli “Traaginen” 86 min
I  Allegro energico
II  Andante moderato
III  Scherzo. Wuchtig.
IV  Finale. Allegro moderato.

MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen 
Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan 
esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat paikat.

Kaisa Kallinen, viulu
Jouko Laivuori, cembalo

J. S. Bach: Sonaatti viululle ja cembalolle c-molli  16 min
BWV 1017
I  Siciliano. Largo
II  Allegro
III  Adagio
IV  Allegro
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Konsertissa soittaa viisi Taideyliopiston Sibelius-Akatemian opiskelijaa, jotka on 
valittu opiskelemaan Musiikkitalon orkesteriakatemiaan: Elizabeth Stewart, 1-viulu, 
Andrew Ng, 2-viulu, Anna-Maria Viksten, alttoviulu, Basile Ausländer, sello, 
Kaapo Kangas, kontrabasso.

Musiikkitalon Orkesteriakatemia on Helsingin kaupunginorkesterin, RSO:n 
ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian yhteistyömalli, jonka tavoitteena on yhä 
korkeatasoisempi, työelämälähtöisempi ja kansainvälisempi koulutus. Tulevaisuuden 
orkesterisoittajat, kapellimestarit ja säveltäjät osallistuvat orkestereiden toimintaan 
ammattimuusikoiden ohjauksessa. Orkesteriakatemian toiminta käynnistyi syksyllä 
2015.

Konsertissa ei ole väliaikaa. Konsertti päättyy noin klo 20.35. 
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy noin klo 21.10.  
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/areena.
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LINTUPERSPEKTIIVI

Gustav Mahlerin kuudennella sinfonial-
la on lisänimi ”Traaginen”, joskaan se ei 
ole säveltäjän itsensä antama. Millaisena 
näet teoksen karaktäärin?

On kiinnostavaa, että säveltäjä, joka 
elää elämänsä onnellisinta aikaa, sävel-
tää tuotantonsa musertavimman kap-
paleen. Traagisinta on se, että tämä 
sinfonia on kuin musiikillinen kuvaus 
siitä, mitä Mahlerille itselleen tulisi pian 
tapahtumaan. Sinfonian valmistumi-
sesta ei mennyt enää pitkää aikaa koh-
talokkaaseen vuoteen 1907, jolloin hän 
itse sairastui, hänen tyttärensä kuo-
li ja hän menetti työpaikkansa. Alma 
Mahler syytti miestään siitä, että hän 
oli säveltämällä tämän suunnattoman 
hirviön jollakin tavoin manannut esiin 
kaikki nuo vastoinkäymiset. Mahler 
vastasi vaimonsa syytöksiin sanomalla, 
että taiteilijan lahja on nähdä tulevai-
suuteen, ja hänen velvollisuutensa on 
ottaa nuo visiot osaksi luomistyötään 
riippumatta siitä miten kauheita nuo 
visiot ovat. Itse näen kuudennen sinfo-
nian myös profetiana 1900-luvun alku-
puolen koko Euroopan perusteita jär-
kyttäneistä tapahtumista.

Kun Mahler alkoi harjoittaa kuudetta 
sinfoniaa kantaesitystä varten, hän ta-
jusi tehneensä niin valtavan rakennel-

”KUUDES SINFONIA ON MAHLERIN SINFONIOISTA AINOA, 
JOKA PÄÄTTYY TÄYDELLISEEN TOIVOTTOMUUTEEN”

man, että pelkäsi sen musertavan hä-
net itsensäkin. Harjoitusten aikana hän 
itki, tärisi ja johti huonosti. Hän alkoi 
taikauskoisesti pelätä sinfonian finaa-
lia, jonka kolmeen kulminaatiopistee-
seen hän oli sijoittanut valtavat vasara-
niskut. Kolmas niistä kaataa sinfonian 
sankarin. Ollessaan korokkeella orkes-
terin edessä Mahler koki itse olevan-
sa tuo sankari ja pelkäsi, että jos hän 
todellakin sisällyttää teokseensa tuon 
kolmannen iskun, hänen oma elämän-
sä on lopussa. Niinpä hän poisti sen 
partituurista.  Kenties hän tällaisen 
henkisen prosessin keskellä tuli kuvan-
neeksi lähipiirilleen sinfoniaa traagisek-
si. Lisänimi ei silti päätynyt viralliseen 
käyttöön.

Joillakin kapellimestareilla on tapana lisä-
tä Mahlerin poistama kolmas vasaranis-
ku partituuriin.  Millaisen kannan olet ot-
tanut tähän käytäntöön?

Minulla on ollut kaikenlaisia kantoja. 
Kun johdin tämän sinfonian ensimmäi-
sen kerran nuorena miehenä, ajattelin, 
että minuahan eivät jotkut vasaranis-
kut pelottele ja lisäsin sen urheasti sin-
ne missä se oli alun perin ollut.  Viime 
aikoina en ole sitä enää tehnyt. Olen 
halunnut olla uskollinen Mahlerin 
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omalle ratkaisulle, ja toisaalta minua 
kiinnostaa ajatus, että tilanne jää auki. 
Ilman kolmatta vasaraniskuakin sinfo-
nia päättyy toki traagisesti, mutta lop-
pu muuttuu arvoituksellisemmaksi, kun 
iskua ei siellä enää ole. Kohdasta, johon 
Mahler on orkestroinut tilan kolman-
nelle vasaraniskulle, tulee omalla taval-
laan kiehtova historiallinen dokument-
ti. Syntyy hyvin omalaatuinen tunne: 
jokainen kuulee, että tuossa pitäisi olla 
jotain mutta mitään ei tulekaan. Aika 
pelottavaa sekin.

Toinen kuudenteen sinfoniaan liittyvä 
vaihteleva käytäntö on keskimmäisten 
osien, scherzon ja hitaan osan, andanten, 
järjestys. Millaiseen ratkaisuun olet siinä 
päätynyt?

Alkuperäinen järjestys oli Scherzo-
Andante. Mahler kuitenkin vaihtoi osien 
paikkaa kantaesitystä harjoittaessaan, 
ja ne päätyivät sitten erilaisiin julkais-
tuihin editioihin eri järjestyksessä. 
Lopuksi kukaan ei ymmärtänyt mitä 
hän oli halunnut. Osien lopulliseen jär-
jestykseen ei ollut pitkään vastausta 
mutta viime vuosien tutkimuksen pe-
rusteella on tultu siihen tulokseen, että 
Mahlerin sinfonioita 1960-luvulla editoi-
nut Erwin Ratz oli perustanut pitkään 
omaksutun Scherzo-Andante järjestyk-
sen väärille tiedoille: Mahler todellakin 
halusi niiden olevan toisin päin. Itsekin 
mielelläni esittäisin ensimmäisen osan 
ja scherzon peräkkäin mutta se olisi il-
meisesti vastoin Mahlerin omaa tahtoa. 

Ensimmäinen osa on hurja apokalyp-
tinen marssi, jonka sivuteema lienee 
Mahlerin vaimoa Almaa kuvaava tee-
ma. Nämä kaksi elementtiä vaihtele-

vat osassa kiihkeällä tavalla.  Osan on 
suvantojakso, jossa lehmänkellot soi-
vat – ne ovat sinfonian keskeinen soin-
nillinen elementti muutenkin. Mahler 
säveltää hienon tilakohtauksen, jossa 
kuulija ikään kuin etääntyy vuoren kor-
keimmille rinteille, ja viimeinen yhteys 
maan pinnalle on lehmänkellojen soitto 
jostakin kaukaisesta laaksosta. 

Andante on se osa, josta Theodor 
Adorno sanoi, että sen ”pääteema oli-
si vaarallinen kenen tahansa muun 
kuin Mahlerin käsissä” ja että siinä 
on parhaimmalla tavalla havaittavissa 
Mahlerin taito tehdä ”latteudesta jotain 
merkittävää”.  Jos se soitetaan toisena 
osana, se voidaan luontevasti kuulla 
jatkeena ensimmäisen osan optimisti-
selle Alma-teemalle.

Scherzossa jatkuu sitten ensiosan 
apokalyptinen junttaus. Osassa on itse 
asiassa kaksi scherzoa ja kaksi väliosaa, 
trioa. Nuo triot pitää Mahlerin esitys-
ohjeiden mukaan esittää ”Altväterisch”, 
isoisämäisesti. 

Finaali onkin sitten ihan oma draa-
mansa ja siinä ensimmäisessä osassa 
asetettu traaginen odotus saa lunas-
tuksensa.

Sinfonisessa perinteessä on tapa-
na päättää sinfonia suureen triumfiin. 
Kuudennessa sinfoniassa Mahler ei kui-
tenkaan tee niin. Miten kuulija kokee 
teoksen lopun, jossa hänen odotuksensa 
triumfaalisesta päätöksestä jäävät lunas-
tamatta?

On todellakin huomionarvoista, että 
kuudes sinfonia on Mahlerin sinfoniois-
ta ainoa, joka päättyy totaaliseen tyh-
jyyteen. Kaikki muut ovat joko voiton-
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sinfonioita, kuten sinfoniat 1, 2, 3, 5 ja 7. 
(niille on ominaista kamppailu, uhkaava 
katastrofi ja sen voittaminen) ja loput 
sinfonioista päättyvät luontevaan re-
signaatioon tai taivaalliseen näkymään, 
kuten neljäs, yhdeksäs ja kymmenes. 

Kuudennen sinfonian finaali on jo 
sellaisenaan valtava rakennelma, yksi 
Mahlerin pisimpiä osia; sen on pitem-
pi kuin kaksi edeltävää osaa yhteensä. 
Finaali alkaa aivan kuin esiin puhallet-
taisiin valtava pölypilvi, jonka suojista 
kohtalo alkaa murjoa sankaria. Jo osan 
alussa tulee tunne, että tämä ei pääty 
hyvin. 

Sinfonian kaikissa osissa toistuva 
perusajatus on voitokkaan duurisoin-

nun äkillinen romahtaminen pessimis-
tiseksi mollisoinnuksi – efekti, jonka 
Mahler oli todennäköisesti omaksunut 
Beethovenilta: Eroica-sinfonian suru-
marssissa duuriterssi vaihtuu jatkuvasti 
molliterssiksi. Kun päästään sinfonian 
loppuun, viimeiseen sointuun, esiin 
puhkeaakin pelkkä a-molli. Duuriakaan 
ei enää ole, eikä toivoa; ainoastaan ka-
tastrofi. Herbert von Karajan sanoi, että 
Mahlerin kuudes sinfonia on yksi niistä 
teoksista, jonka jälkeen hänet pitää vie-
dä konserttitalosta pois ambulanssilla. 

haastattelu Lotta Emanuelsson

”En pidä siitä, että Mahler oli, ja yhä on, 
ainoa säveltäjä josta puhutaan enimmäk-
seen termein, jotka eivät liity musiikkiin. 
Jos joku ei pidä Mahlerista tai suoras-
taan rakastaa hänen musiikkiaan, syy-
nä on yleensä psykoanalyyttinen suhde 
hänen musiikkiinsa – Sigmund Freud ja 
sitä rataa. Beethovenista ei voisi koskaan 
ajatella tai puhua tuolla tavoin, ei hänen 
kuuroudestaan tai muusta. – Beethoven 
kirjoitti mitä myönteisintä musiikkia elä-
mänsä raskaimpina aikoina, ja päinvas-
toin.” Daniel Barenboim

Taiteentutkijat ovat kautta aikojen 
kiistelleet elämäkerrallisuuden mer-
kityksestä. Psykoanalyysista viis, tai-
teilijat ovat myös oman aikakautensa 
tuotteita ja heidän tuotantoaan pys-

GUSTAV MAHLER JA JUUTALAISUUS

tyy paremmin lähestymään, kun näkee 
elämänkaaren kontekstin: aikakauden, 
yhteiskunnan muutokset ja ympäris-
tössä vallitsevat aatteet. Brittiläinen 
toimittaja Norman Lebrecht paneutuu 
kirjassaan Why Mahler? perusteellisesti 
ihailemansa säveltäjän elämään ja tuo-
tantoon.

Gustav Mahler syntyi vuonna 1860 
juutalaiseen sukuun ja yhteisöön, joka 
oli jo vuosisatoja mitenkuten elel-
lyt Böömin ja Määrin rajamailla, vailla 
kansalaisoikeuksia, käyttäen tšekin- ja 
saksankielisellä alueella omaa kieltään 
jiddišiä ja harjoittaen perinteistä us-
kontoaan.  

Kapellimestari ja säveltäjä Gustav 
Mahler oli maallistunut, lähinnä itäval-
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talaiseksi itsensä mieltänyt ja valtakult-
tuuriin assimiloitunut sivistyneistön 
edustaja. Hän ei kieltänyt perintöään, 
mutta piti sitä tiettävästi lähinnä ra-
sitteena. Hän ei miljoonien kaltaisten-
sa lailla kuitenkaan onnistunut irtau-
tumaan taustastaan, mistä 1900-luvun 
historia raskaasti todistaa. Juutalaisen 
lakikokoelman, halakhan, mukaan juu-
talainen pysyy aina juutalaisena, vaikka 
kääntyisi toiseen uskontoon. Mahlerin 
elinaikana kasvuvoimaa muun muassa 
maahanmuutosta ammentanut anti-
semitismi on paradoksaalista kyllä aina 
väittänyt samaa.

Gustav Mahlerin elämä osui pait-
si myöhäisromantiikan ja modernis-
min saumakohtaan, myös valtavien 
yhteiskunnallisten muutosten aikaan: 
Euroopan kaupungistuminen, teollis-
tuminen, maallistuminen ja tieteiden 
esiinmarssi myllersivät niin arkea kuin 
ajattelua. 

Vuonna 1867 Itävalta-Unkarin kei-
sari Franz Joosef I myönsi juutalaisille 
täydet kansalaisoikeudet ja viimeiset-
kin kieltolait, joiden mukaan juutalai-
set eivät saaneet toimia opettajina ei-
vätkä omistaa kiinteistöjä, kumottiin. 
Valtakunnan pääkaupungin Wienin juu-
talainen seurakunta alkoi kasvaa hyvin 
nopeasti. Kun kaupungissa oli Mahlerin 
syntymävuonna 1860 kaikkiaan 6 200 
rekisteröitynyttä juutalaista asukasta, 
oli luku kymmentä vuotta myöhemmin 
moninkertaistunut (40 200); vuosisa-
dan vaihteessa, jolloin Mahler pääsi toi-
vomaansa oopperanjohtajan virkaan, 
juutalaisia oli jo 147 000. Huomattava 
osa kaupunkiin muuttaneista oli Itä-
Euroopan juutalaisia, Ostjuden, jotka 
olivat paenneet Venäjällä ja Galitsiassa 

puhjenneita pogromeja. Juutalaisia tuli 
myös Böömin, Määrin ja Unkarin ky-
listä, kurjien olojen shteteleistä. Nämä 
juutalaiset puhuivat jiddišiä, pukeutui-
vat kaftaaneihin ja elivät talmudilaises-
sa perinteessään. 

Valistuksen ajan ihanteista vaikut-
teita saaneen juutalaisen kasvatuksen 
omaksunut, maallistunut kosmopoliit-
ti Gustav Mahler ei tuntenut yhteyttä 
tähän joukkoon. Hänen elämänkaaren-
sa on oman aikansa kontekstissa tyy-
pillinen. Lahjakas poika lähtee pääkau-
punkiin oppia saamaan, imee tietoa ja 
vaikutteita suuresta maailmasta ja ha-
luaa omaksua vallitsevan luokan ihan-
teet ja elämänmallin. Kotiympäristön 
perinteet jäävät taakse, nuori tulokas 
maallistuu ja hakee uutta, assimiloituu. 
Muutettuaan oppi- ja vaellusvuosiensa 
jälkeen 1897 varsin kokeneena kapelli-
mestarina ja säveltäjänä takaisin nuo-
ruutensa opiskelukaupunkiin Wieniin 
Mahlerista tuli osa usein jo toisessa tai 
kolmannessa polvessa assimiloitunutta, 
kristinuskoon kääntynyttä ja ympäris-
töönsä suorastaan sulautunutta ylem-
pää keskiluokkaa. Kuilu näiden kahden 
juutalaista kulttuuria edustavan ryh-
män välillä oli valtava. 

Kaste pääsylippuna?

Kristinuskoon käännyttiin lähinnä käy-
tännön syistä. Jo Heinrich Heine oli 
1820-luvulla antanut kastaa itsensä lu-
terilaiseksi ja todennut, että kaste oli 
pääsylippu eurooppalaiseen kulttuuriin. 
(Silti häntä ei koskaan valittu yliopiston 
opettajaksi taustansa vuoksi.) Gustav 
Mahlerin aikalaisten joukossa on lukui-
sia tieteen ja taiteen kärkinimiä: Ludwig 
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Wittgenstein, Fritz Kreisler, Arnold 
Schönberg, Hermann Broch, Hugo von 
Hofmannstahl, Otto Klemperer, Elke 
Lasker-Schüler, Arthur Schnitzler, Kurt 
Tucholsky, Stefan Zweig… 

Mahlerilla ja Sigmund Freudilla oli sa-
manlainen tausta. Myös Freud oli kotoi-
sin juutalaisesta perheestä tšekkiläisellä 
maaseudulla ja hänenkin äidinkielensä 
oli jiddiš. Lebrechtin mukaan kumpikin 
miehistä loi tuotantonsa varhaislapsuu-
tensa kokemusten pohjalta, kumman-
kin ajatteluun ja luovuuteen vaikutti 
Talmudin dialektinen väittelyperinne ja 
kumpikin tarkkaili maailmaa aina ulko-
puolisena. Freud ei kuitenkaan koskaan 
kääntynyt kristinuskoon.

Gustav Mahler osallistui tiettäväs-
ti viimeisen kerran juutalaisiin riit-
teihin lausuessaan kaddišin isänsä 
hautajaisissa vuonna 1889. Hänet kas-
tettiin roomalaiskatoliseen uskoon 
1897. Vaatimaton tilaisuus oli vihillä-
käynnin ohella tiettävästi ainut kerta, 
kun hän osallistui kristilliseen seremo-
niaan. Syy oli konkreettinen: Mahler 
halusi Wienin hovioopperan johtoon. 
Schwerinin hoviteatteri oli ollut hänes-
tä kiinnostunut 1896, mutta hanke oli 
törmännyt Mahlerin juutalaisuuteen; 
samoin lienee käynyt Bayreuthissa. 
Katolista hänestä ei kuitenkaan tullut: 
Lebrechtin mukaan säveltäjä uskoi vain 
tahdonvoimaan Schopenhauerin ta-
paan sekä suopean luojan olemassa-
oloon. Lavastaja Alfred Rollerin ehdo-
tettua kerran työtoverilleen Mahlerille, 
että tämä kirjoittaisi messun osoittaak-
seen, miten vilpitöntä hänen uskonsa 
oli, Mahler oli todennut idean mahdot-
tomaksi. Hän ei voisi koskaan kirjoittaa 
sen Credo-osaa. 

Suurena Wagnerin ihailijana Mahler 
yritti todistaa uskottavuutensa ka-
toliselle Wienille ottamalla tämän 
teoksia oopperan ohjelmistoon. 
Kääntymyksestään ja saksalaismielises-
tä oopperaohjelmistosta huolimatta au-
toritäärinen ja vaativa Mahler oli yhte-
nään lehdistön hampaissa. Kymmenen 
vuoden monivaiheisen uran jälkeen 
hän luopui vuonna 1907 asemastaan 
oopperan johdossa.

Juutalaista musiikkia?

Gustav Mahler kasvoi valtavirtaa edus-
taneen ortodoksijuutalaisuuden ilma-
piirissä. Hänen ympärillään soi kiertele-
vien klezmer-yhtyeiden hasidimusiikki, 
jonka sävy muuttuu pään nyökkäyksel-
lä makaaberista maaniseksi. Klezmer 
ei tunne sääntöjä, kuten ne sotilas-
soittokunnat, jotka päivittäin komeili-
vat Iglaun keskustassa. Nuoren pojan 
musiikillisissa mielikuvissa armeijakuri 
törmäsi hymyilevään juutalaiseen in-
dividualismiin. Lisävaikutteita hän sai 
läheisestä kirkosta, jonka kuorossa hän 
poikavuosina lauloi.

Saksan tai tšekin kielen sijaan 
Mahlerin äidinkieli, mameloshn, oli jid-
diš. Keskiajan saksaan pohjautuva, see-
miläisistä, romaanisista ja slaavilaisista 
kielistä vaikutteita saanut kieli antoi 
juutalaisille mahdollisuuden puhua vi-
hamielisessä ympäristössä omilla koo-
deillaan. Sen kaksoiskiellot olivat omi-
aan hämmentämään ulkopuolista ja 
ilmaisu niin kohteliasta, että vain ää-
nensävyä ja käsien liikkeitä seuraava sai 
selvää, oliko lausuja imarrellut vai ehkä 
haukkunut kuulijaa. Norman Lebrecht 
uskoo, että Mahlerin musiikin moni-
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merkityksisyys pohjautuu säveltäjän 
äidinkieleen ja sen logiikkaan. Kaikki 
Mahlerin innovaatiot juontavat hänen 
heimoperinnöstään, hän väittää.

Harrastajat, musiikkitieteilijät ja krii-
tikot ovat vuosisadan kiistelleet sii-
tä, onko Mahlerin musiikki saksalaista, 
juutalaista vai mahdollisesti univer-
saalia. Internetiä selatessa aiheesta 
löytyy hakutuloksia loputtomiin. Kurt 
Blaukopf -niminen tutkija ratkaisi asian 
tyylikkäästi: hänen mukaansa Mahlerin 
musiikki on ennen muuta itävaltalaista 
– Habsburgien kaksoismonarkian kult-
tuuriin kun kuuluivat saksalaisten, slaa-
vilaisten ja unkarilaisten elementtien 
ohella myös juutalaiset vaikutteet. 

Minkä yhteisen tekijän voisikaan 
löytää esimerkiksi Mendelssohnin, 
Meyerbeerin, Offenbachin ja Mahlerin 
musiikista? Juutalaisen musiikin arkis-
ton johtaja Neil Levin väittää, ettei juu-
talaista musiikkia ole olemassa. Hän 
tutkii kollegoineen ”juutalaisesta koke-
muksesta kumpuavaa musiikkia”, jon-
ka aihe tai teksti on peräisin juutalai-
sesta uskonnollisesta tai historiallisesta 
lähteestä, joka sitoutuu juutalaiseen 
uskonnolliseen tai kansanmusiikin pe-
rinteeseen ja käyttää juutalaisia kieliä 
kuten jiddišiä, hepreaa, ladinoa tai juu-
talaisarabiaa. Mahlerin tuotanto ei oi-
kein mahdu tähän kategoriaan. 

Hänen tuotannostaan on löyty-
nyt vain muutama, aidosti juutalai-
seen kansan- tai liturgiseen musiikkiin 
pohjautuva tai siltä kuulostava kohta. 
Ensimmäisen sinfonian kolmannessa 
osassa kuuluu klezmer-teema, toisen 
sinfonian teksti tuo mieleen juutalaisen 
sovituspäivän jom kippurin rukouksen ja 
sen finaalin vasket muistuttavat litur-

gisen soittimen, šofarin ääntä. (Tosin 
šofaria ovat musiikissaan käyttäneet 
myös ei-juutalaiset Edward Elgar ja 
Richard Strauss.) Lebrechtin mielestä 
toisen sinfonian finaalin apokalyptinen 
kuvasto juontaa vanhan testamentin, 
etenkin Danielin kirjan, juutalaisesta 
maailmasta. Yhdeksännen sinfonian 
huokaukset ja kuiskaukset tuovat puo-
lestaan mieleen liturgisen Adon Olam 
-hymnin. 

Mahlerin aikalainen, Franz Kafkan 
elämäkerturina tunnettu kirjailija Max 
Brod yritti tuoda esiin tämän musiikis-
sa hänen mukaansa ilmeneviä myön-
teisiä, juutalaiselle kulttuurille ja pe-
rinteelle tyypillisiä elementtejä. Mikä 
Mahlerin musiikissa on saksalaiselle 
”epäjohdonmukaista, tyylitöntä, muo-
dotonta, jopa omituista, raakaa, kyynis-
tä, liian pehmeää ja liian kovaa”, vakuut-
taa juutalaiselta kannalta: ”Saksalaisin 
silmin siinä ei ole mitään yhtenäistä 
linjaa. Kun samastuu Mahlerin juutalai-
seen sieluun – tietäen toki, ettei juu-
talaisuudella ollut hänen tietoisuudes-
saan erityisempää merkitystä – kuva 
muuttuu heti. Muoto vastaa sisältöä, 
mikään ei ole uskallettua tai liioiteltua, 
maanpaossa elävän golusjuutalaisen 
tilanne on vain lyönyt leimansa kau-
neuden ikuisen sinetin oheen.” Brod 
nostaa esiin Mahlerin musiikin ”juuta-
laisen” sävelmaailman ja rytmiikan ja 
rinnastaa hänen sinfonioissaan kuulu-
vat marssirytmit hasidilaiseen kansan-
musiikkiin, jossa marssit voivat ilmaista 
mitä erilaisimpia tunnetiloja. Hän mai-
nitsee myös duurin ja mollin vaihtelun 
sekä melodisen aineksen monimerki-
tyksisyyden säveltäjän musiikissa. Das 
Lied von der Erde -teoksen viimeisessä 
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osassa hän kuulee kaikuja aškenasijuu-
talaisten musiikille tyypillisestä psalmo-
diasta.

Lebrecht laajentaa mielikuvaa. 
Mahlerin tarina on tyypillinen kerto-
mus juutalaisesta diasporassa. Hänen 
musiikkinsa ja sen filosofia heijastavat 
hänen taustaansa, hänen kasvatustaan 
ja sitä tehtävää, roolia, jonka hän näki 
itselleen langenneen yhteiskunnassa ja 
jonka mukaan hän myös juutalaisena 
toimi. Juutalaisen etiikan käsite tikkun 
olam edellyttää, että kukin on vastuus-
sa paitsi omasta, myös koko yhteis-
kunnan moraalisesta, hengellisestä ja 
aineellisesta hyvinvoinnista. Mahlerin 
mielestä musiikin tehtävänä ei ollut ai-
noastaan miellyttää. 

”Saksaa itäisellä aksentilla”

Samana vuonna kun Mahler kääntyi 
muodollisesti katoliseksi, Itävallan kris-
tillis-sosiaalisen puolueen perustaja ja 
jo parikymmentä vuotta juutalaisvihaa 
lietsonut populisti Karl Lueger valittiin 
Wienin pormestariksi. Lebrecht tote-
aa, että Wienistä tuli Luegerin pitkällä 
hallintokaudella ensimmäinen moder-
ni kaupunki, joka teki juutalaisvihasta 
kunnallisen käytännön. Vaikka keisari 
vastusti kansankiihotusta ja ilmoitti, et-
tei suvainnut juutalaisvastaista agitaa-
tiota valtakunnassaan, turvaa ei enää 
ollut missään. 

Edmund de Waal kuvailee hienossa 
sukusaagassaan The Hare with Amber 
Eyes viime vuosisadanvaihteen Wieniä, 
juuri sitä ympäristöä, jossa Gustav 
Mahler johti oopperataloa ja sävelsi: 
”Juutalaisten kyltymättömyys oli tois-
tuva teema. Juutalainen se ei vain ta-

jua, missä raja menee. Antisemitismi 
oli jokapäiväistä elämää. Wienin an-
tisemitismi oli erilaista kuin Pariisin. 
Kummassakin kaupungissa sitä esiin-
tyi sekä julkisessa että kätketyssä muo-
dossa. Kuitenkin vain Wienissä saa-
tettiin juutalaisen näköiseltä mieheltä 
lyödä hattu päästä Ringstrassella. – 
Wienissä saattoi kuulla olevansa likai-
nen juutalainen vain siksi, että avasi ju-
nan ikkunan (Freud), kokea tölväisyjä 
hyväntekeväisyyskomitean kokoukses-
sa (Emilie Ephrussi) tai joutua keskeyt-
tämään luentonsa yliopistolla Juden hi-
naus -huutokuoron takia, joka ei hiljene 
ennen kuin jokainen juutalainen opis-
kelija on ottanut kirjansa ja poistunut.”

Julkisuudessa vahvasti vaikuttanut, 
hämmennystä herättänyt ja radikaa-
lia musiikkia säveltänyt Mahler joutui 
kärsimään jatkuvasta antisemiittises-
tä, jos kohta säveltäjäpersoonaansakin 
kohdistuvasta kritiikistä. Neljännen sin-
fonian esitys syksyllä 1901 sai kriitikot 
kerrassaan vimmastumaan: ”Mahler 
keksii juutalaisia vitsejä kirkon kustan-
nuksella”, joku väitti, ja sveitsiläinen 
kriitikko William Ritter paheksui, että 
juutalainen nokkeluus oli tunkeutunut 
korruptoimaan pyhää saksalaista tai-
detta.

Rudolf Louis kirjoitti 1909 julkaistus-
sa, suositussa teoksessaan Die deutsche 
Musik der Gegenwart (”Aikamme saksa-
lainen musiikki”) jo avoimen vihamie-
lisesti: ”Mahlerin musiikin juutalainen 
perusluonne saa minut voimaan huonos-
ti. Tarkkaan ottaen sekään ei riitä. Sillä 
juutalaisuushan voisi tuntua eksootti-
selta, vieraalta ja oudolta, mutta ei vas-
tenmieliseltä. Jos Mahlerin musiikki pu-
huisi jiddišiä, en ehkä ymmärtäisi sitä. 
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Nyt se on minusta sietämätöntä, koska 
se jutkuilee [”jüdelt”]: musiikin kieli on 
saksaa, jos niin voin sanoa, mutta ak-
sentti, painotus ja ennen kaikkea sen 
eleet ovat itäeurooppalaisen, aivan liian 
itäisen juutalaisen.”

Mahler tunnettiin kiihkeänä, vaati-
vana ja vaikeana persoonana, mikä ei 
varmaankaan helpottanut hänen ase-
maansa antisemitismiä vaalivassa 
Wienissä. Oopperan johtajuuden pää-
tyttyä kymmenen intensiivisen vuoden 
jälkeen Gustav Mahler suuntasi 1907 
kohti New Yorkia, jonka musiikkimaail-
massa hänelle koitti uusi aika. 

”Kulutan nyt kaikki iltapäivät kujilla ja 
kylven juutalaisvihassa. Kerran olen nyt 
kuullut juutalaisista nimityksen ”praši-
vé plemeno” (”saastainen rotu”). Eikö 
ole itsestään selvää, että ihminen läh-
tee pois sieltä, missä häntä niin viha-

taan (ei siihen tarvita mitään sionismia 
tai kansallistunnetta)? Sellainen sanka-
ruus, joka perustuu siihen että jää sit-
tenkin maahan, on torakoiden sanka-
ruutta, eihän niitäkään saa häviämään 
kylpyhuoneesta.” Näin kirjoitti Franz 
Kafka rakastetulleen Milenalle vähän 
myöhemmin, vuonna 1922.

Sirpa Hietanen

LÄHTEET
Norman Lebrecht: Why Mahler? (Faber and 
Faber Ltd, 2010)
de Waal, Frans: The Hare with Amber 
Eyes (”Jänis jolla on meripihkanväriset sil-
mät”, suom. Virpi Vainikainen, Schildts & 
Söderströms, 2013)
Kafka, Franz: Briefe an Milena (”Kirjeitä 
Milenalle”, suom. Aarno Peromies, Otava, 
1971)

“Luonnosteltuaan ensimmäisen osan hän 
palasi metsästä kertoakseen, mitä oli yrit-
tänyt ilmaista sen pääteemassa. ’En tiedä 
olenko onnistunut siinä, mutta siihen si-
nun on tyytyminen.’ 

Kyseessä on kuudennen sinfonian en-
simmäisen osan suuri, korkealle kurottava 
teema. Kolmannessa osassa [Scherzossa] 
hän kuvasi kahden hietikolla ristiin rastiin 
taapertelevan pikkulapsen kompastele-
via leikkejä. Lasten äänet muuttuvat pa-
haenteisesti yhä traagisemmiksi ja lopus-
sa katoavat hiljaiseen uikutukseen. 

Viimeisessä osassa hän kuvasi itseään 
ja romahdustaan, tai kuten hän myöhem-

GUSTAV MAHLER (1860–1911): SINFONIA NRO 6

min sanoi, ’sankariaan’: ’Tämä sankari 
saa ottaa vastaan kolme kohtalon iskua, 
joista viimeinen kaataa hänet kuin suu-
ren puun’. Yksikään hänen teoksistaan ei 
tule niin suoraan sydämen sisimmästä 
kuin tämä. Me molemmat itkimme tuo-
na päivänä. Musiikki ja sen ennustukset 
olivat kouraisseet meitä syvältä.” (Alma 
Mahler)

Gustav Mahler alkoi Alma-vaimonsa 
tavoin uskoa musiikin enteellisyyteen, 
kun kuudetta sinfoniaa (1904) näytti 
todella seuraavan kolme kohtalon iskua. 
Parin vuoden kuluttua teoksen valmis-
tumisesta toteutui ero Wienin keisarilli-
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puhuja, joka ratkaisevalla hetkellä kadot-
taa sanansa, hän lyö nyrkkiä pöytään”. 
Die Muskete -lehden pilapiirroksessa 
orkesteritaituri kuvattiin käsi otsalla 
lehmänkellojen äärellä: ”Voi luoja, olen 
unohtanut autontorven! Nyt minun on 
sävellettävä uusi sinfonia!”

Vaikka a-mollia hyödyntävän sin-
fonian orkesteri on massiivinen, siitä 
puuttuvat monet aikaisempien teosten 
volyyminkasvattajat. Viimeisessä osas-
sa vierailevaan jättivasaraan Mahler 
päätyi todettuaan isorummun tarkoi-
tuksiinsa voimattomaksi. 

Ensimmäisessä ja hitaassa osassa 
soivien lehmänkellojen esitysohjeissa 
hän torjui ohjelmalliset viitteet, vaik-
ka kertoikin yksityisesti karjankello-
jen etäisten äänien vaikutelmista vuo-
ristoretkillään. Schönberg kuvasi sen 
seurauksena Mahlerin lehmänkellojen 
“kylmän jäistä lohtua, jonka voi tavoittaa 
ylhäisestä yksinäisyydestään vain sellai-
nen, joka on tyyten alistunut kohtalolleen. 
Vain sellainen, joka ymmärtää taivaallis-
ten äänien kuiskeen ja niistä puuttuvan 
elollisen lämmön.”

Ensimmäisessä osassa (Allegro ener-
gico, ma non troppo. Heftig, aber mar-
kig) tylyn päättäväinen ja tarmokas 
marssiteema tunkee ryskyen eteenpäin, 
huipentuen teoksen motto-teemaan, 
patarumpujen kolisevaan marssi-aihee-
seen. Sen päälle trumpetit sinkauttavat 
säihkyvän duurisoinnun, joka saman 
tien taittuu molliin. Puhaltimien vai-
mea koraalimainen taite pizzicatojous-
ten yllä johtaa yllättäen intohimoiseen 
sivuteemaan, josta Alma muistelmis-
saan mainitsi.

Tämä elinvoimainen sävelmä kohoaa 
huippuunsa ja raukeaa lempeästi pik-

sen oopperan johdosta, Maria-tyttären 
menehtyminen sekä sydänsairaudeksi 
diagnosoitu kuolemantuomio. Finaalin 
kolmannen vasaraniskun Mahler poisti 
paljon myöhemmin, enemmän kahdek-
sannen sinfonian myötä muuttuneiden 
ajatusten kuin varsinaisen kohtalous-
kon vuoksi.

Mahlerin kuudes sinfonia on ainoa 
hänen teoksistaan, joka päättyy molliin 
vailla toivon pilkahdusta, mistä sinfonia 
on saanut säveltäjän vastustaman li-
sänimen “Traaginen”. Esimerkkejä pes-
simistisesti päättyvistä sinfonioista oli 
ilmaantunut 1890-luvulla, ennen muuta 
Tshaikovskin ”Pateettinen” ja Brahmsin 
neljäs sinfonia. Kuudes sinfonia on ra-
kenteeltaan Mahlerin klassishenkisin 
teos, eikä musiikista löydy tekstiviittei-
tä tai lainauksia.

Mahlerin antaman ja myöhemmin pe-
ruuttaman yleisotsikon ”Traaginen” voi 
liittää Friedrich Nietzschen Tragedian 
syntyyn (1872). Nietzschelle antiikin 
tragedia syntyi järjestystä haluavan 
apollonisuuden ja tunnetta seuraavan 
dionyysisyyden ristiriidasta. Tragedian 
sankarin on tuhouduttava, koska yksi-
löllisten muotojen on tuhouduttava to-
taliteetin hyväksi. Vastaavasti Mahler 
käytti sinfoniassaan klassisia rakenteita 
tavalla, joka dekonstruoi ja eliminoi nii-
den perinteisen vahvistavan tai lunas-
tavan roolin.

Tukeutuminen tunnistettavaan muo-
tokieleen ei edesauttanut kuuden-
nen sinfonian menestystä. Wiener 
Abendpost kirjoitti finaalin hurjista 
voimanponnistuksista: “Traagisessa 
sinfoniassaan hän tavoittelee kiihkonsa 
korkeimmassa huipussa vasaraa. Missä 
musiikki loppuu, siellä isku auttaa. Kuten 
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kurummun ilmoittaessa marssiteeman 
paluusta. Tämä on ainoa kerta, kun 
Mahler sitten ensimmäisen sinfonian-
sa kertaa esittelyjakson, mutta mistään 
peräytymisestä patenttiratkaisuihin ei 
ole kyse. Enemmänkin ratkaisu entei-
lee sitä umpikujaa, johon säveltäjä ai-
heensa lopulta ajaa.

Kouristelevan marssiteeman ja vas-
taan väittävien puhallintrillien jälkeen 
kehittelyssä avautuu salaperäinen näky: 
tremolojousien yllä huhuilevat puhalti-
met ja kaukana kalisevat lehmänkellot. 
Kertaus runnoo itsensä “voitokkaaseen” 
A-duuriin, mutta perinteinen lunastus 
jää saavuttamatta. Sinfoniseen kaa-
vioon on kylvetty tuhon siemen, joka 
alkaa itää seuraavissa osissa

Scherzo (Wuchtig) oli merkitty teok-
sen toisessa painoksessa kolmanneksi 
osaksi, mutta myöhemmin julkaistuis-
sa laitoksissa sen paikka on vakiin-
tunut toiseksi – silti Mahler johti sen 
viimeiseksi Wienissä kolmantena osa-
na. Raskaasti astuvat tanssirytmit tu-
tisevat ja sätkivät pahaenteisesti ja 
puhaltimet vahvistavat groteskin pe-
rusvireen. Toistuvan triotaitteen ryt-
minvaihdoksiin ja naivistisiin sävelku-
luihin voi kuvitella Alman mainitsemat 
lasten leikit, jotka orkesterin viimeinen 
ärjäisy säikäyttää hiljaisiksi.

Hidas osa (Andante moderato) sätei-
lee kaukaisessa Es-duurissa, epätodel-
lisena myös viihdyttävässä melodisuu-
dessaan. Vähäiset toivonpilkahdukset, 
nostalginen kaiho ja pastoraalinen 
alakulo virtaavat kolmessa teemassa, 
taistelu ja kärsimykset tuntuvat laan-
tuneen. Sisäinen jännite purkautuu 
kuitenkin vaskien yllyttämänä tuskai-
sesti ja huipentumaan liittyvät myös 

kiivaasti kalisevat lehmänkellot. Päätös 
on resignoitunut.

Laaja finaali (Allegro moderato – 
Allegro energico) käynnistyy mystissä-
vyisellä johdannolla, jossa jousien epä-
toivoisesti kurottavan aiheen niittaa 
ensimmäisen osan kohtaloteema: vas-
kifanfaari ja patarummun marssinpä-
räytys. Sitä seuraa tuuban synkeä soolo 
sekä impressionistisesti värjyvien jou-
sitremoloiden ja leikkaavien vaskisig-
naalien jälkeen hautajaistunnelmainen 
koraali.

Tästä koraaliaiheesta käynnistyy pää-
tösosan kujanjuoksu. Pääosassa on jäl-
leen kiihkeä marssiaihe, jonka vimmai-
sen yrityksen hurjat vasaraniskut yhä 
uudelleen katkaisevat ja lyövät lopulta 
maahan. Luhistunut ja runneltu kooda 
ei enää nouse jaloilleen. Viimeisen ro-
mahduksen jälkeen jää patarummussa 
kaikumaan motto-teeman kohtalokas 
marssirytmi ja loppu allekirjoitetaan 
yhdellä pizzicatolla.

Antti Häyrynen
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THEODOR ADORNO JA MAHLERIN KUUDES 
SINFONIA

Filosofi ja yhteiskuntateoreetikko 
Theodor Adorno torjui Mahler-ana-
lyyseissään musiikkiin kohdistettu-
ja yleistyksiä. Hän vertasi kuudennen 
sinfonian rakennetta ja erilaisia tee-
moja eeppiseen romaaniin, erityisesti 
Mahlerin lempikirjailija Dostojevskiin. 
Rinnastus sai vastavuoroisesti tukea 
venäläiseltä kirjallisuudentutkija Mihail 
Bahtinilta, joka 1920-luvulla luonnehti 
Dostojevskin romaaneja "sinfonisiksi", 
monien teemojen kannattamaksi kir-
jalliseksi polyfoniaksi. 

Adornon mukaan Mahlerin kuuden-
nessa sinfoniassa "romaaniin viittaavat 
intohimojen nousut ja laskut, odotta-
mattomat, sattumanvaraisilta tuntuvat, 
mutta todellisuudessa välttämättömät 
tapahtumat, kiertotiet, jotka todellisuu-
dessa ovatkin pääväylä."

Mahlerin epiikkaan liittyvät erotta-
mattomasti myös banaalit ja groteskit 
ainekset, jotka pistävät ilkeästi traditio-
nalistien korvaan. "Hänen banaaliuten-
sa eivät koskaan pysy arkipäiväisinä. Ne 
muuttuvat kaunopuheisiksi ja siten olen-
naisiksi osiksi hänen sävellystään. Tällä 
tavoin Mahler jossain määrin pyrkii kom-
pensoimaan sitä vanhaa vääryyttä, jon-
ka musiikillinen ilmaisu on väistämättä 
tuottanut, kun se itsensä lunastaakseen 
on joutunut hävittämään kaiken, mikä ei 
siinä ole sopinut taideilmaisun sosiaalisiin 
ehtoihin, koulutettujen etuoikeuksiin."

Adorno kiinnitti huomionsa Mahlerin 
marssiteemoihin, joista oli tullut hänen 
musiikkinsa tyyliä ja muotoa hallitseva 
tekijä. Kuudennen sinfonian marssiai-

heet Adorno halusi riisua suoraviivai-
sesta symboliikasta sekä elämäkerralli-
sista viitteistä.

"Marssimusiikin erikoislaatuinen hal-
litsevuus Mahlerilla kaipaa paremman 
selityksen kuin sen, että hän oli takertu-
nut lapsuuden muistoihinsa. Marssissa 
objektivoituneet käyttäytymismuodot 
ovat läheisessä yhteydessä Mahlerin 
sinfonioiden romaanimaiseen rakentee-
seen. Marssi on kollektiivinen kävelemi-
sen muoto. Se kokoaa arkitietoisuuden ir-
ralliset kokemukset yhden käsitteen alle. 
Samanaikaisesti se ilmaisee yksisuuntais-
ta, kääntämätöntä liikettä tiettyyn pää-
määrään. Poikkeaminen, palaaminen tai 
kertaaminen ovat sille vierasta... Marssin 
aikatietoisuus näyttää olevan narratiivi-
sen (kertovan) ajan musiikillinen vastine." 

Mahlerin teosten läpi polkevien 
marssiaiheiden takaa löytyy myös yksi 
hänen sinfonioidensa perusteema: "ne 
asettavat rajat riippumattomalle yksilöl-
le, jonka elämän ja loiston ovat tehneet 
mahdolliseksi kaikki ne, jotka on jätet-
ty varjoon. Mahlerin musiikissa yksilössä 
itävä voimattomuus tulee tietoiseksi it-
sestään. Oivallettuaan epäsuhdan itsen-
sä ja yhteiskunnan ylivoiman välillä hän 
havahtuu huomaamaan oman merkityk-
settömyytensä. 

Mahler vastaa tähän hylkäämällä 
muotoa säätävän valtansa, mutta samal-
la kaihtaen kirjoittamasta ainuttakaan 
tahtia, josta subjekti – joka on heitet-
ty takaisin itseensä – ei voisi vastata tai 
jota se ei voisi täyttää. Hän ei alistu ai-
kakautensa kasvavaan ulkoiseen valtaan, 
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muttei liioin kiellä sen voimaa. Sen sijaan 
hänen minuutensa on kyllin vahva autta-
maan heikkoja ja puhekyvyttömiä ilmai-
semaan itsensä ja pelastamaan heidän 
kuvansa taiteelle."

Marssikarakteristiikka paljastuu kuu-
dennessa sinfoniassa täsmällisemmin 
ensimmäisen osan pääteemasta, jota 
Adornon mukaan voi arvostella siitä, 
että se maistuu viralliselle, teoksen epi-
teetin mukaisesti "traagiselle". Mutta 
juuri tuo tietty väkinäisyys paljastuu 
kehittelyssä sen voimaksi: härkäpäisen 
marssiteeman törmäykset ennakoi-
mattomiin tilanteisiin karistavat arki-
sen ja tavanomaisen. Pian alun muh-
kea orkesterisointikin "on leikattu auki 
niin kuin se vuotaisi verta".

Adornolle teoksen kaunein ja kar-
mein sanoma sisältyy finaaliin: "Voi hy-
vin olla, että kuudennen sinfonian paljon 
mainostettu traaginen luonne on itses-
sään ilmaus siitä sisäisestä yhtenäisyy-
destä, johon Mahler työssään yhä voi-
makkaammin pyrki. Tämä yhtenäisyys 
ei anna mahdollisuutta pakoon: kuuden-
nen sinfonian suurenmoisessa finaalissa 
sykkivää elämää ei ole määrätty kohta-
lon vasaraniskujen murskattavaksi, vaan 
sisäiseen luhistumiseen; sen 'élan vital' 
– elinvoima – paljastuukin kuolemansai-
raudeksi."

Finaalin katkeran huipentuman 
Adorno elää Mahlerin kanssa käsi kä-
dessä:

"Nämä tahdit sisältävät tunteen "kai-
kesta huolimatta", kuolemantuomion 
edessä purkautuvan voitonriemun, jota 
edellinen ei pysty lannistamaan. Tämä 
tunne on ilmaistu äärimmäisellä suorasu-
kaisuudella; se on läsnä yhtä itsestään 
selvästi kuin puhuttu sana, mutta vailla 

ulkomusiikillista osoittelevuutta tai poik-
keamista muotokielestä. 

Se mikä on sanottu, on sanottu koko-
naan musiikin kielellä, ei minkäänlaisella 
kuvailmaisujen tai käsitteiden jäljittelyl-
lä. Kukaan toinen säveltäjä ei ole pysty-
nyt tähän samassa määrin kuin Mahler. 
Tästä johtuu hänen musiikkinsa utopis-
tisuus, ikään kuin hän olisi juuri päässyt 
lopullisen mysteerin ratkaisun kynnyksel-
le. Hän lupaa, että musiikki, joka pystyy 
kertomaan asioita joita sanoin ei voida 
ilmaista – mutta joka toistuvasti me-
nettää otteensa niihin, koska sillä ei ole 
sanoja käytössään – pystyy kuitenkin il-
maisemaan ne kirjaimellisesti."

Mahlerin kuudes sinfonia oli 
Adornolle pessimistisen maailman-
kuvan vaikuttavimpia dokumentteja: 
"Länsimainen ajatus yhtenäisestä, sisäi-
sesti lujasta, järjestystä noudattavasta 
musiikista – jonka yhtenäisyyden on tar-
koitus olla identtinen sen merkityksen 
kanssa – ei ole enää mahdollinen. Siitä 
on tullut käyttökelvoton tilanteessa, jossa 
ihminen ei enää omassa elämässään ta-
voita minkäänlaista aitoa kokemusta täl-
laisesta merkityksestä."

Antti Häyrynen
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RADION SINFONIAORKESTERI

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin ylikapel-
limestari on Hannu Lintu, joka aloitti 
kautensa syksyllä 2013.

Radio-orkesteri perustettiin vuon-
na 1927 kymmenen muusikon voimin. 
Sinfoniaorkesterin mittoihin se kasvoi 
1960-luvulla. RSO:n ylikapellimestarei-
ta ovat olleet Toivo Haapanen, Nils-
Eric Fougstedt, Paavo Berglund, Okko 
Kamu, Leif Segerstam, Jukka-Pekka 
Saraste ja Sakari Oramo.

Suurten klassis-romanttisten mesta-
riteosten ohella RSO:n ohjelmisto si-
sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-
hoille Yleisradion arkistoon. Kaudella 
2018–2019 orkesteri kantaesittää neljä 
Yleisradion tilaamaa teosta.  

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, 
Ligetin, Eötvösin, Sibeliuksen, Hakolan, 
Lindbergin, Saariahon, Sallisen, Kai-
paisen ja Kokkosen teoksia sekä 
Lau niksen Aslak Hetta -oopperan 
ensilevytyksen. Bartókin viulukon-
serttojen levytys Christian Tetzlaffin 
kanssa Hannu Linnun johdolla palkit-
tiin Gramophonella 2018. Sibeliuksen 
sävelrunoja ja lauluja sisältävä levy 
sai International Classical Music -pal-
kinnon (ICMA) 2018.  Lisäksi se oli 
Gramophone-julkaisun Editor’s Choice 
marraskuussa 2017 ja BBC Music 
Maga zinen kuukauden valinta tam-

mikuussa 2018. Orkesterin levytyk-
siä on palkittu myös mm. BBC Music 
Magazine -, Académie Charles Cros’n 
ja MIDEM Classical Award -palkinnoilla. 
Kaudella 2018–2019 julkaistavat levyt 
sisältävät Lutoslawskia, Fagerlundia ja 
Beethovenia.

RSO konsertoi säännöllisesti ym-
päri maailmaa. Kaudella 2018–2019 
orkesteri tekee kotimaan kiertueen 
Hannu Linnun johdolla Pietarsaareen, 
Kauhajoelle, Forssassaan ja Lahteen.

RSO:n konsertit lähetetään suorina 
lähetyksinä Yle Areenassa ja Yle Radio 
1:ssä sekä taltiointeina Yle Teemalla ja 
Yle TV1:ssä.


